
گاهنامه بسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی)ره( تهران                                                                             

سرمقاله

فرزندان آفتاب دیگر رسانه ها

تریبون

تیتر های روز
مکتب اربعین همان 
مکتب عاشورا ست

اکبر کشاورز
سـعید  پیـش  چنـدی 
مقالـه  در  حجاریـان 
پیرامـون  را  بحثـی  ای 
تفـاوت فرهنگ عاشـورا 
اربعیـن  فرهنـگ  و 
مطـرح کرد کـه این امر 
موجـب شـبهاتی در بـاب نـوع نـگاه ائمه 
علیهـم السـالم و رفتارهـای ایشـان شـد، 
هـر چنـد حجاریـان مسـتنداِت تاریخـی 
ارائـه نـداده اسـت و بحث او جنبـه علمی 
امـا چـاپ چنیـن مقالـه ای  هـم نـدارد 
دینـی  غیـرت  دار شـدن  باعـث خدشـه 
مـردم شـده اسـت.در ایـن یادداشـت بـه 
خواهـم  مقالـه  ایـن  متعـدد  تناقضـات 
پرداخت.)ضمنـا برای عدم طوالنی شـدن 
بحـث از آوردن مقالـه ایـن استراتژیسـت 

کنـم( مـی  خـودداری  اصالحـات 
یـک  ذیـل  ائمـه  همـه  مشـی  و  رفتـار 
فرهنـگ یـا مکتـب معنـا پیـدا مـی کنـد 
کـه البتـه همیـن همِگـن بـودن هـم از 
ویژگیهـای آن اسـت و آن مکتـب، اسـالم 
اسـت.اولین پیـام ایـن عقیـده ایـن اسـت 
کـه تفـاوت قائل شـدن در شـیوه رفتاری 
ائمـه موجـب زیـر سـوال بـردن مبنـای 
ثابت اندیشـه ایشـان خواهد شـد. یکی از 
ائمـه کـه همواره بحـث های ایـن چنینی 
در مـورد ایشـان بسـیار بوده،امام حسـین 

اسـت. السـالم  علیه 
امـام حسـین )ع(را همـه بـا »قیـام« مـی 
بـا  سـال  یـازده  ایشـان   امـا  شناسـند 
معاویـه در صلـح بودنـد و زمانـی که یزید 
بـه خالفت رسـید و همـه اصـول را زیر پا 

...ادامه درصفحه دوم

)قسمت دوم(
                     محب امین

گرچه  امروزه الفاظ از معانی اصلی خود تهی 
آغاز  لفظ« مغرب« در  این  اما خود  اند  شده 
این جمالت یاریمان خواهد کرد مغرب)یعنی 
محل غروب خورشید...(وحال تصادفا به غرب 
یا  زمین  گویند..،مغرب  مغرب  نیز  هم  زمین 
همان جایی که بشر عالمی ساخت که دیگر 
برای خودش خدایی کند وخدای مسیح را به 
آسمان تبعیدکرد، غرب با جا به جاکردن جای 
(عالم  تئویسم  جای  وانسان)اومانیسم  خدا 
پایه  را  تمدنی  داد که  بشر  به  ودید جدیدی 
گذاری کرد که وجوه تمایزش با دیگر تمدن 
بشریست  تمدن  تنها  که  بود  این  قبلی  های 
که  زمین)جایی  کره  همه  است  توانسته  که 
را  آسمان  حتی  و  میکند(را  زندگی  انسان 
راستی  به  نگذارد،اما  بی نصیب  مظاهرش  از 
تمدن)چه  این  در  جذابیت  همه  این  علت 
بواطنش(چیست.راز  در  وچه  مظاهرش  در 
تکنولوژی)سینما،رمان،تلفن  وجذابیت  تأثیر 
چیست.  و..((در  بوک  همراه،اینترنت)فیس 
نیست  تکنولوژی  تمامه،  به  مدرنیته  گرچه 
همان  خود)تکنولوژی(ازمعلوالت  این  و 
باانسان   محوری  خدا  فرهنگ  جابه جایی 
همین  که  بگویم  را  این  محوریست،بگذار 
بسط  دالیل  بزرگترین  از  یکی  تکنولوژی 
همان  به  رسیدن  و  است  غرب  تمدن 
برضعف  جهاتی  از  غرب  ،بسط  تمایز  وجوه 
اینکه،  کالم  انسانیست....مخلص  های 
انسان  خدا،  معنی  در  رنسانس  از  بعد  غرب 
را  نسبتش  و  است  رفته  بیراهه  به  وجهان 
همین  زد،وبه  برهم  خدا،جهان،وطبیعت  با 
هم  به  را  تعادل  غرب  گفت:  توان  می  دلیل 
وتسخیر  کثرت  به  میل  مدرنیته  زد.فرهنگ 
دارد به جای آنکه در عین استفاده از طبیعت 
راه تعامل و انس با طبیعت را پیدا کند.آری 
بشر با معیار، قرار دادن خودش برای خوبی و 
بدی به چنان غفلتی دچار شده و فراموشکده 
ای باز کرده که بشر قبل از خود، با جهلش 
نتوانست بازاری به گرمی بازار مدرنیته داشته 

باشد.
واما بعد...

...ادامه در صفحه دوم.

انقالبی برای حفظ جهان
ســالها پیــش میشــل فوکــو تبلیغــات و 
جوســازی رســانه ای علیــه انقــالب ایــران را 
ــران  ــه ای ــود ب ــح داد خ ــرد و ترجی ــاور نک ب
از نزدیــک شــاهد آرمانخواهــی  بیایــد و 
ــور  ــد از حض ــد و بع ــان باش ــالمی ایرانی اس
در  شــرکت  حتــی  و  مــردم  بیــن  در 
راهپیمایی،ایــن طــور اعــالم نظــر کــرد کــه 
ــا رهبــری مذهبــی  ــن انقــالب کــه ب روح ای
ــه  ــت ک ــت،این اس ــیده اس ــه رس ــه نتیج ب
ــدد  ــود در ص ــالب خ ــالل انق ــان از خ ایرانی
ایجــاد تحــول در خــود هســتند و ایــن 
ــد  ــی میدان ــا انقالب ــدرن را تنه ــالب فرام انق
ــه  ــد دارد، از فوکــو ک ــت پیون ــا معنوی کــه ب
بگذریــم روح عقالنیــت مدارانقــالب اســالمی 
ــار جهــل  ــان هجمــه تمــام عی امــروز در می
ــمند  ــدود اندیش ــرب، مع ــده غ ــزه ش تئوری
ــود  ــت خ ــه حقانی ــا را ب ــور آنه ــق مح منط
ــک  ــه ی ــن ک ــارک گل ــد. م ــی کن ــب م جل
ــگاه  ــت و در نمایش ــکای اس ــگر آمری پژوهش
مطبوعــات امســال حضــور یافتــه بــود گفــت: 
ایــران بــه خاطــر جهــان بایــد انقــالب خــود 

ــد. ــظ کن را حف
ــرات  ــی ج ــا حت ــی ه ــزود: آمریکای ــن اف گل
ــالب  ــروزی انق ــه پی ــه ب ــد ک ــن را ندارن ای
ــان  ــن اذع ــه ای ــد چــرا ک ــان کنن ــرن اذع ای
آنهــا باعــث تقویــت انقــالب مــی شــود 
بنابرایــن بــه دروغ روی می آورنــد و حقایــق 
را در رابطــه بــا ایــران نمی گوینــد. او بــا 
گفتــن ایــن کــه عاشــق ایــران هســتم، افزود 
مــن بــه عنــوان یــک آمریکایــی مســیحی که 
بــرای اولیــن بــار اســت بــه ایــران مــی آیــم 
عاشــق ایــن کشــور شــده ام. و امیــدوارم کــه 
کشــورم روزی از ســلطه صهیونیســت ها آزاد 

شــود. 

تقــارن روز اســتکبار ســتیزی 13 آبــان و 
ــته  ــای هس ــی گفتگوه ــورا و همزمان روزعاش
ــرای  ــت ب ــان خوبیس ــرم، زم ــام مح ای و ای
ــف از  ــای مختل ــت ه ــر و برداش ــار نظ اظه
بزرگتریــن واقعــه سیاســی-دینِی یــک ملــت 
و مقایســه آن بــا مســائل سیاســی روز، و 
ــا  ــن ی ــعار مداحی ــود را در اش ــه خ ــن نکت ای
پــالکارد مــردم در راهپیمایــی 13 آبــان و یــا 
ــاالت و  ــا مق ــه و ی ــاز جمع ــای نم ــه ه خطب
یاداشــت هــا نشــان داده اســت.صاحب یکــی 
از ایــن اظهــار نظــر هــا، ســعید حجاریــان، از 
ــه ای  ــت و در مقال ــات اس ــن اصالح متفکری
ــیده  ــاپ رس ــه چ ــان ب ــه آرم ــه در روزنام ک
را  عاشــورا  فرهنــگ  از  برداشــت  اســت. 
در هــر زمــان، متفــاوت خوانــده و آن را 
ــه  ــر مجموع ــای ه ــت ه ــا سیاس ــب ب متناس
ــت ر  ــر عقالنی ــته و در آخ ــت دانس ــا مل و ی
ــه  ــین)ع( بلک ــام حس ــت ام ــه   در حرک ا ن
در بعــد از آن مــی دانــد و مــی گویــد:« بعــد 
ــام حســین)ع( در تشــیع هــم  از شــهادت ام
همیــن اتفــاق افتــاد. یعنــی بعــد از اربعیــن، 
ائمــه بــه تربیــت شــاگرد و تــدارکات سیاســی 
بــر  حرکت هــا  جهت گیــری  و  پرداختنــد 
ــی صــورت گرفــت. مبنــای محاســبات عقالن

در ادامــه بخــش کوتاهــی ازســخنرانی حجت 
االســالم پناهیــان را در 13 ابــان و در مقابــل 

النــه جاسوســی مــی خوانیــم.
آخریــن جملــۀ مــن ایــن اســت: مــردم مؤمن، 
مــردم عــزادار، آیــا قیــام اباعبدا...الحســین)ع( 
یــک قیــام غیرعقالنــی بــود؟ آیــا قیــام 
اباعبــدا... الحســین)ع( یــک قیــام احساســاتی 
بــود؟ آیــا عاشــورا مظهــر عشــِق بــدون عقــل 
کننــد  یاوه ســرایی  بعضی هــا  کــه  اســت 
ــان  ــۀ امام ــورا، بقی ــد از عاش ــد: »بع و بگوین
ــد!«  ــار کردن ــی رفت ــبات عقل ــا محاس ــا ب م
یعنــی حســین)ع( بــا محاســبات عقلــی رفتار 
نکــرد! آیــا ایــن عقالنــی نبــود که حســین)ع( 
ــی  ــود: وقت ــۀ خــود خــارج شــد و فرم از خان
می خواهنــد مــرا در خانــه ســر از بــدن جــدا 

کننــد، پــس بهتــر اســت به میــدان بــروم و با 
حماســه بــه شــهادت برســم؟ آیــا راه دیگــری 
جــز انتخــاب شــهادت بــرای حســین)ع( 
گذاشــته بودنــد؟ کــه حســین)ع( آن راه 
ــق  ــر عش ــا ب ــد و بن ــه باش ــی را نرفت عقالن
خــود بــه پــروردگار فقــط شــهادت را انتخــاب 
ــرایانه،  ــا یاوه س ــه بعضی ه ــد؟ ک ــرده باش ک
امــروز بعــد از 1400 ســال و بعــد از روشــن  
ــاز هــم  ــه روشــنایی آفتــاب، ب شــدن حــق ب
می گوینــد: رفتــار حســین)ع( عاقالنــه نبــود!  
ــین)ع(  ــداهلل الحس ــه اباعب ــت ک ــوم اس معل
عاقالنــه رفتــار کــرد. وقتــی ســکینۀ دردانــه 
آمــد و صــدا زد: می شــود قبــل از رفتــن بــه 
ــی  ــان برگردان ــه حــرم جّدم ــا را ب ــدان، م می
ــْه  َ ــا أَب ــْت: یَ َ ــروی؟ )َفَقال ــدان ب ــه می و بعــد ب
ــوار/47/45(  ــا؛ بحاراالن َ ن ــَرمِ  َجدِّ ــی  َح َ ــا إِل َ ن ُردَّ
دختــرش  پاســخ  در  حســین)ع(  امــام 
نفرمــود کــه »مــن عاشــق خــدا هســتم، مــن 
ــه شــهادت برســم،  ــن راه ب ــم در ای می خواه
هیــچ راه دیگــری را انتخــاب نمی کنــم.« ایــن 
معنــای عشــق نیســت کــه برخــی از نفهم هــا 
امــام  کــه  حالــی  در  می کننــد.  تفســیر 
حســین)ع( کامــاًل عقالنــی و عزتمندانــه 

ــرد. عمــل ک
عقالنــی  پاســخ  یــک  حســین)ع(  امــام 
فرمــود:  و  داد  دختــرش  بــه  منطقــی  و 
ــا آواره  ــاًل م ــت اص ــمن می گذاش ــر دش »اگ
ــِرَک الَْقَطــا  َــْو تُ نمی شــدیم. )َفَقــاَل َهْیَهــاَت ل
لََنــام؛ همــان( یعنــی دختــرک مــن، اصــاًل راه 

دیگــری جــز ایــن بــرای مــا وجــود نداشــت. 
ــه  ــودش را ب ــوزان خ ــب س ــم قل ــد ه و بع
ــت  ــوان گف ــرد و -می ت ــه ک ــرش هدی دخت
ــا دختــرک  کــه- در همــان وداِع جان ســوز ب
نازنینــش جــان از بــدن حســین)ع( مفارقــت 

ــرد. ک
ــی اســت  ایــن در واقــع همــان ســخن عقالن
ــان  ــرا...، قهرم ــن نص ــید حس ــای س ــه آق ک
عــرب، چنــدی پیــش بــر زبــان جــاری 
ــراً  ــد و اخی ــل کردن ــورایی عم ــد و عاش کردن
در ایــن چنــد روز گذشــته، دوبــاره فرمودنــد 
ــمنانی  ــه دش ــم ک ــی می بینی ــا وقت ــه م ک
دارنــد می آینــد و می خواهنــد مــا را بــه 
ــمن  ــۀ دش ــه خان ــند، ب ــون بکش ــاک و خ خ
می رویــم و بــا او مبــارزه می کنیــم، بــه 
ــه  ــت هایی ک ــا تروریس ــم و ب ــوریه می روی س
ــارزه  ــی هســتند، مب ــدۀ اســتکبار جهان نماین
می کنیــم و ایــن بهتــر از آن اســت کــه 
بیاینــد و مــا اینجــا تســلیم آنهــا بشــویم تــا 
مثــل چهارپــا ســر مــا را از بــدن جــدا کننــد. 

)25مــرداد92 و 11آبــان93(
ــه و  ــی و عزتمندان ــورد عقالن ــک برخ ــن ی ای
ــن را  عاشــقانه اســت. کســانی کــه شــعور ای
ندارنــد کــه بفهمنــد عقــل و عشــق در کربــال 
در هــم آمیختــه بــود، بــه عقالنیــت اباعبــدا... 
ــت  ــه عقالنی ــد. ب ــن نکنن ــین)ع( توهی الحس
ایــن ملــت توهیــن نکننــد. دولتمــردان 
ــه  ــت و ب ــن مل ــه ای ــدگان ب ــه توهین کنن ب
الحســین)ع(  اباعبــدا...  توهین کننــدگان 

ــد. ــدان نده می
عقل به ما می گوید ....

عقــل بــه مــا می گویــد کــه در مقابــل منافــع 
ــتکبار بایستیم. اس

ذره ای  اگــر  می گویــد  مــا  بــه  عقــل 
ــد. ــد ش ــل خواهی ــد، ذلی ــینی کنی عقب نش

عقــل بــه مــا می گویــد اگــر فتنه گــران 
و  جــرأت  این قــدر  دشــمن  نبودنــد،   88
جســارت پیــدا نمی کــرد کــه مــا را محاصــرۀ 

ــد. ــادی کن اقتص
ــا  ــمن، م ــر دش ــد اگ ــا می گوی ــه م ــل ب عق
ــر  ــت و اگ ــرده اس ــادی ک ــرۀ اقتص را محاص
ــان های  ــی از انس ــه بعض ــی آورد، ب ــار م فش
ضعیــف سیاســی در ایــن کشــور چشــم 
ــد  ــا می گوی ــه م ــل ب ــت. عق ــه اس دوخت
ــن  ــف در ای ــی ضعی ــر سیاس ــر عناص اگ

ــو ــود ش ــور ناب کش
ند، استکبار در مقابل ما زانو

 خواهد زد.  
عقل به ما می گوید: حسین)ع(.

دشــمن  ایــن  می گویــد  مــا  بــه  عقــل 
ــش  ــر دهان ــم ب ــت محک ــا مش ــوار، ت خونخ
کوبیــده نشــود و خــون از ســر و رویــش 
ــد داشــت.  ــر نخواه ــم ب ــارد، دســت از ظل نب
ــد اســرائیل خون آشــام  ــه مــا می گوی عقــل ب
ــام  ــد، دســت از قتل ع ــا را نبین ــدرت م ــا ق ت

مــردم منطقــه برنخواهــد داشــت.
ــس در  ــق تنف ــدارد، ح ــل ن ــه عق ــی ک کس
فضــای سیاســی عاقالنــۀ ایــن کشــور را 
ــا  ــات من ــد »هیه ــا می گوی ــه م ــل ب ندارد.عق
ــع  ــر مناف ــد اگ ــا می گوی ــه م ــل ب الذله«عق
را می خواهیــد، مقابــل  دنیایــی خودتــان 

ــتید. ــم بایس ــتکبار، محک اس
عقل به ما می گوید: ما دشمن داریم.

مــا  دشــمنان  می گویــد:  مــا  بــه  عقــل 
کرده انــد. بیشــتر  را  خــود  خباثــت 

عقــل بــه مــا می گویــد: اگــر از منافــع 
کوتاه مــدت بــه مقــدار کوتاه مــدت، بگذریــد، 
برســید. پایــدار  منافــع  بــه  می توانیــد 

خبر ها

تمدن اسالمی، می شود یا خیر؟
گفتمانی  فضای  وجود  اهمیت  به  توجه  با 
آزاد  های  کرسی  برپایی  و  دانشگاهها  در 
به  توجه  با  و  نظر،  تبادل  و  بحث  و  اندیشی 
برپایی  منظور  به  انقالب.  رهبر  مکرر  تاکید 
اینگونه برنامه ها ) به فرموده ایشان :  منطقی 
داریم، پایه  های این منطق را محکم میکنیم، 
رقابت  میدان  وارد  میکنیم،  مستحکم 
گفتمانی میشویم، و بحث میکنیم؛ روحیه  ی 
دانشجو باید چنین چیزی باشد.دیدار با دانشجویان.

در  پنجره  نامه  هفته  هفته،  این   ،)92 رمضان 

انسانی ظاهر شد  علوم  دانشگاه  قاموس یک 
پر  باب موضوعی زنده و  را در  و مناظره ای 

اهمیت کار کرده است. 
این  مناظره بین دو تن از صاحب نامان حوزه 
کچوئیان)استاد  حسین  یعنی  انسانی  علوم 
مهدی  و   تهران(  دانشگاه  شناسی  جامعه 
نصیری)نویسنده کتاب اسالم و تجدد( است 
تمدن  تحقق  سنجی  آن»امکان  موضوع  که 

اسالمی در عصر غیبت امام معصوم« است.

گاهنامه  فرهنگی،علمی،سیاسی حنیفا
صاحب امتیاز:

علــوم  دانشــکده  دانشــجویی  بســیج 
عــی  جتما ا

و ارتباطات عالمه طباطبایی
مدیر مسئول:حسین کیانی طادی

سر دبیر: محمد حسین تیرآور

 

پاسخ استاد علیرضا پناهیان به اظهارات اخیر سعید حجاریان

عقل به ما می گوید حسین)ع(

نشست جامعه شناسی داعش برگزار شد
نشست جامعه شناسی داعش، روز گذشته در دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات

 عالمه طباطبایی برگزار شد
صفحه بعد

 فیلمی غیر ایرانی، برای ایرانیان
نقد و برسی فیلم سینمایی شهر موش ها2 که به تازگی

 رکورد پر فروشترین فیلم سینمایی را در ایران بدست آورده است     

صفحه بعد

 مارک گلن ،پژوهشگر آمریکایی در نمایشگاه مطبوعات:

ایران به خاطر جهان باید انقالب خود را حفظ کند
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